
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 800/2008/EK 

bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 276/07) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 134/08 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mze.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Vrácení části spotřební daně zaplacené v cenách minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění p.p. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění p.p. 
Vyhláška č. 395/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o 
způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách 
některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_793.html 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08395&cd=76&typ=r 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Nem évelő növény termesztése, Évelő növény termesztése, Növényi 
szaporítóanyag termesztése, Növénytermesztési szolgáltatás, Betakarítást 
követő szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,50 CZK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Környezeti adók csökkentése formájában 
nyújtott támogatás (25. cikk) 

1 373 CZK —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 135/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Saarland 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Saarland Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
66119 Saarbrücken 
DEUTSCHLAND 

http://www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme Regionales Förderprogramm des Saarlandes für kleine und mittlere 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich Tourismus) 
vom 1.12.2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 der Landeshaushaltsordnung des Saarlandes (LHO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5.11.1999 (Amtsblatt vom 11.2.2000, 
S. 194 ff), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15.2.2006 (Amtsb
latt vom 6.4.2006, S. 474 ff), Amtsblatt des Saarlandes 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.saarland.de/8974.htm 
http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften.htm 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 160/06 

Időtartam 2008.12.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

4,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007DE162PO002 — 0,50 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 136/08 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Österreich 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Abteilung V/4 (Tourismusförderung) 
Stubenring 1 
1011 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.bmwa.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme TOP-Tourismus-Förderung 2007—2013 Teil A 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die TOP- 
Tourismus-Förderung 2007—2013 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.oeht.at/page/media/download/top/RTOP2007n. 
Notifizierung.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szárazföldi, csővezetékes szállítás, Szálláshely-szolgáltatás, Vendéglátás, 
Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás, Ingat
lanügyletek, Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés, 
Kölcsönzés, operatív lízing, Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb 
foglalás, Oktatás, Szerencsejáték, fogadás, Sport-, szórakoztató-, szabad
idős tevékenység, Egyéb személyi szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

21,80 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Támgatásra program 

30 % — 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 137/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Thüringen 
87. cikk (3) bekezdés a) pont

HU 2009.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 276/37

http://www.bmwa.gv.at
http://www.oeht.at/page/media/download/top/RTOP2007n.Notifizierung.pdf
http://www.oeht.at/page/media/download/top/RTOP2007n.Notifizierung.pdf


A támogatást odaítélő hatóság Staatliches Forstamt Frauenwald 
Forsthaus Allzunah 
98701 Frauenwald 
DEUTSCHLAND 

http://www.thueringenforst.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung von Investitionen in Forstbetrieben und der Verarbeitung 
und Vermarktung von Holz 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 19.9.2000 (GVBl. 10/2000, S. 282) i. V. 
m. der Richtlinie über die Förderung von Investitionen und der Verar
beitung und Vermarktung von Holz 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/folder/foerderung/vvh.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, Erdészeti szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,67 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Entscheidung der Kommission K(2007) 5862 über das Entwicklungs
programm für den ländlichen Raum des Landes Thüringen 
CCI2007DE06RPO023 — 0,50 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Támgatásra program 

45 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 139/08 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Österreich 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Abteilung V/4 (Tourismusförderungen) 
Stubenring 1 
1011 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.bmwa.gv.at
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A támogatási intézkedés jogcíme Jungunternehmerförderung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
2007—2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die 
Jungunternehmerförderung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
2007—2013 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.oeht.at/page/media/download/top/JU-Richtlinie%20 
Langfassung.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szárazföldi, csővezetékes szállítás, Szálláshely-szolgáltatás, Vendéglátás, 
Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás, Ingat
lanügyletek, Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés, 
Kölcsönzés, operatív lízing, Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb 
foglalás, Oktatás, Szerencsejáték, fogadás, Sport-, szórakoztató-, szabad
idős tevékenység, Egyéb személyi szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,40 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

25 % — 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

5 % —
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